Algemene Voorwaarden Storievents
Artikel 0 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Storievents is gericht op het organiseren van zakelijke evenementen
en het ondersteunen van opdrachtgevers bij de marketing en communicatie rond
evenementen. Storievents ontzorgt en versterkt de opdrachtgever door zelf uitvoering te
geven, dan wel daar derden namens opdrachtgever voor in te schakelen. Opdrachtgever is
daarbij zelf verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de door Storievents in
naam van opdrachtgever in te schakelen derden.
Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geschreven dan wel
ongeschreven communicatie (zoals bijvoorbeeld informatie, aanbiedingen, prijsopgaven),
tussen Storievents en (potentiële) opdrachtnemer(s).
1.2. Afwijkingen daarop zijn alleen van toepassing indien expliciet schriftelijk
overeengekomen.
1.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt
vernietigd, laat dat de geldigheid van de opdracht onverlet. Partijen zullen voor de nietige,
respectievelijk vernietigde bepaling, een bepaling in de plaats stellen die aansluit bij de
bedoeling van partijen.
1.4. De toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offerte, informatie en inschakeling derden
2.1. Alle communicatie, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen
e.d. van Storievents, is geheel vrijblijvend maar vertrouwelijk.
2.2 Op alle communicatie van Storievents berusten wel te allen tijde de intellectuele
eigendomsrechten van Storievents.
2.3. Alle door Storievents verstrekte informatie en/of specificaties zijn steeds bij benadering,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.4. Storievents is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

Artikel 3 Verplichtingen Opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever garandeert dat hij voor eigen rekening en risico bij de overeengekomen
startdatum van de opdracht zorggedragen heeft voor een veilige (werk)omgeving, zodat de
opdracht zonder onderbreking kan worden uitgevoerd.

3.2 Storievents kan opdrachtgever om aanvullende (veiligheids)maatregelen vragen op het
moment dat gewijzigde of niet vooraf voorziene omstandigheden, dat vereisen.
Opdrachtgever zal onmiddellijk gevolg geven aan een dergelijk verzoek.
3.3. Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij
behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan
Storievents te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door haar verstrekte informatie.
3.4. Indien Storievents bij de uitvoering van een opdracht gebruik moet maken van goederen
of diensten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van derde(n), zal opdrachtgever
deze verkrijgen en vergoeden (waaronder, doch niet beperkt tot, Bumarechten).
3.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek en de vereiste toestemming van
derden en/of vergunningen voor de uitvoering van de opdracht.
3.6. Opdrachtgever vrijwaart Storievents voor alle aanspraken die voortvloeien uit de
uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
4.1. Storievents zal bij de uitvoering van iedere opdracht al haar kennis en kunde
professioneel en transparant voor de opdrachtgever inzetten, maar verricht bij de uitvoering
van een opdracht te allen tijde een inspanningsverplichting.
4.2. Een eventuele aansprakelijkheid van Storievents van schade is in ieder geval beperkt tot
directe schade en tot maximaal driemaal de opdrachtwaarde, mits de directe schade door
opdrachtgever aantoonbaar is en deze valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van
Storievents. De in de verzekeringspolis van Storievents opgenomen risico’s zijn voor
(potentiële) opdrachtgevers op aanvraag beschikbaar.
4.3. Een vordering voor een vergoeding van schade dient door opdrachtgever binnen een
termijn van uiterlijk 6 kalendermaanden na intreden van de schade schriftelijk aan
Storievents te worden kenbaar gemaakt.
4.4. Storievents is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ter beschikking
gestelde goederen of diensten op basis van onjuiste of onvolledige informatie van
opdrachtgever tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door Storievents.
4.5. Opdrachtgever vrijwaart Storievents voor aanspraken van derden (waaronder doch niet
beperkt tot deelnemers en bezoekers van of namens opdrachtgever), die in verband met de
uitvoering van de opdracht schade lijden.
4.6. Opdrachtgever zal goederen of diensten die hij ter beschikking stelt aan Storievents voor
uitvoering van de opdracht voorzien van een adequate verzekering. Opdrachtgever vrijwaart
Storievents voor aanspraken ter zake.

Artikel 5 Overmacht
Storievents is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, waarvan de oorzaak
geheel of gedeeltelijk is toe te schrijven aan omstandigheden waar Storievents op geen
enkele redelijke wijze invloed op heeft kunnen uitoefenen.
Artikel 6 Prijs, betaling en annulering
6.1. De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief btw en eventuele andere heffingen
van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. Het standaard betalingsregiem van Storievents is 50% betaling direct na het sluiten van
de opdracht en 50% na oplevering van de opdracht aan opdrachtgever. Partijen kunnen een
ander betalingsregiem overeenkomen.
6.3. Betaling gebeurt binnen 14 dagen na de factuurdatum, zoals vermeld op de factuur van
Storievents. Een betaling vermeld te allen tijde het kenmerk dat door Storievents op de
factuur is vermeld.
6.4 Een termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Indien de eerste factuur niet tijdig door
opdrachtgever betaalbaar wordt gesteld, is Storievents gerechtigd de werkzaamheden op te
schorten zonder dat opdrachtgever daar rechten aan kan ontlenen. Indien de tweede factuur
niet tijdig door opdrachtgever betaalbaar wordt gesteld, bestaat de verschuldigde som aan
Storievents uit de wettelijke rente en de eventueel door Storievents te maken
buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 350,-.
6.5. Tenzij anders overeengekomen, worden facturen van de door opdrachtgever gewenste
inschakeling van derden, rechtstreeks bij opdrachtgever in rekening gebracht.
Opdrachtgever vrijwaart Storievents voor aanspraken ter zake.
6.6. Bij annulering door opdrachtgever van de opdracht, gelden de volgende door
opdrachtgever verschuldigde kosten:




In het geval van annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van het Event:
25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van het
Event: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de Eventdatum: 100% van het bedrag in de
opdrachtbevestiging.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1. Op alle door Storievents uit te voeren werkzaamheden berust te allen tijde het
intellectuele eigendomsrecht van Storievents.
7.2. Opdrachtgever krijgt uitsluitend een gebruiksrecht voor alle door Storievents op te
leveren producten of diensten op basis van een verstrekte opdracht en uitsluitend
gedurende de periode dat het evenement is gepland.
7.3 Storievents is gerechtigd om een evenement waar zij een opdracht voor verkregen heeft,
te gebruiken als referentieproject

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Storievents en een (potentiële) opdrachtgever is te allen tijde
Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden waar mogelijk in onderling overleg
beslecht. Indien echter een rechter daartoe ingeschakeld wordt, zal dat te allen tijde de
bevoegde rechter in Den Haag zijn.

